
  البريد االلكتروني.للتعديل الرجاء مراسلتي على   - المالحظات على األبحاث والدرجة المستحقة

 هـ1437-8-8اخر موعد لتسليم التعديالت االحد 

 الطالبات المجموعة
الدرجة 

15 
 المالحظات

 المجموعة االولى

 شهد الدوسري
 المها المطيري 

 عبير العنزي
10 

 هناك مالحظات عديدة
 يجب أن يضمولبحث كل طالبة لوحدها تم تقديم ا

 ال يوجد جزء نظري بمراجعه
 

 13 نوره الدوسري 
نورة الدوسري شرحها مفصل وجميل نقصت درجتين 

 النظري اإلطارعلى 
 

 الثانية المجموعة

 الدوسريمرام 
 ال سليمانمالك 

 الجبرين ريم
 الحارثي وايمان

11 
 الوورد برنامج يجب تسليم البحث ب

 النظري اإلطارينقصه 

 الثالثة المجموعة

 مجد الضبيعان
 فاطمة الموسى
 لميس المحارب

 رغد الحربي

15  

 المجموعة الرابعة

 عهد العريفي
 اروى العيدروس

 روان السهلي
 نورة احمد

15  

 المجموعة الخامسة

 لبنى الرشيد
 رغد الداوود

 مالك القحطاني
 نوف القحطاني

15  

 المجموعة السادسة

 خلود الهزاع
 سارة الشامري

 نورة العبدالقادر
15  

 المجموعة السابعة

 روابي العديني
 نهية حمد

 هاجر القحطاني
 جواهر المسلم

10  

يوضع االطار النظري في مقدمة البحث ويكتب بشيء 
من اإلسهاب بحدود صفحتين أو ثالث صفحات وتذكر 

 ناك عدد من المالحظات على البحث.ه -المراجع 

 المجموعة الثامنة

 سارة القحطاني
 بسمة العباس

 
 ال يوجد بحث 0

 10 جميلة السرحان
 يجب تسليم البحث ببرنامج الوورد 

 ينقصه االطار النظري
 العمل بدون مجموعة
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 المالحظات 15الدرجة  الطالبات المجموعة

المجموعة 
 االولى

 هيفاء الدريس
 عهود العازمي

 هند الحماد
 فهدة االمرشد

 لم اجد التكليفات صفر

 المجموعة

 الثانية

 أميرة الداوود  
 ريا السحيباني

 لما السهلي
 روان القحطاني

 كامل 15

 الثالثة المجموعة

 جواهر المغامس
 تهاني العتيبي

 بيان المسيطير
 دانه الشلهوب

 كامل 15

المجموعة 
 الرابعة

 مي الموسى
 أثير العنزي

 يارا أبو الريش

 يجب تسليم البحث بملف وورد  13

 أماني القحطاني
 

لم تعمل ضمن المجموعة وسلمت الوورد لوحدها ولكن  13
 ينقصه اإلطار النظري

المجموعة 
 الخامسة

 لجين أبو حيمد
 أمل القرني

 أفنان السياري
 سارة الفليج

 يجب تسليم البحث بملف وورد 13

المجموعة 
 السادسة

 ابتسام الجبيري
 امجاد الدوسري

 ياسمين المطيري
 عبير الشهري

 كامل 15

المجموعة 
 السابعة

 منى العنزي
 أمال احمد

 أمجاد الدوسري

 كامل 15

المجموعة 
 الثامنة

 الحميديحنين 
 لمياء بن جافل 
 أميرة آل وقيان

 كامل 15

 


